Pinkstermaandag 21 mei 2018 wordt de 82ste Fietselfstedentocht gehouden. In deze nieuwbrief
zetten wij de belangrijkste zaken voor jou op een rijtje. Lees dit goed, want een goede
voorbereiding is het halve werk.

De route
Vanwege wegwerkzaamheden aan het fietspad van Hallum naar Holwerd, is er een wijziging in
het noordelijke deel van de route. Vanaf de Hallumerhoek gaan we richting de zeedijk en
rijden tot aan Blija langs de zeedijk. Bij Blija komen we weer
terug op de gewone route. Routecoördinator Noord Willem
Visser: “een heel mooie omleiding, dat een unieke stukje Fries
landschap laat zien”.
In Dokkum zijn er werkzaamheden aan de Markt, vanwege het
project 11fountains. Als gevolg daarvan is de stempelpost
verplaatst naar Parkeerterrein de Helling. Volg de pijlen en de
borden!
In Winsum is een uitgebreide bevoorradingspost ingericht.
Weer terug in Bolsward is de soep op de gebruikelijke plek, het
Broereplein. Ook daar zijn werkzaamheden bezig in het kader
van het project 11fountains. Ons is toegezegd dat het Broereplein voor ons beschikbaar is.
In IJlst is men nog bezig met wegwerkzaamheden aan de Stadslaan. Ook daar is een
omleiding. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars!

Parkeren (1)
Dit jaar wordt er niet meer geparkeerd in de berm tussen de
secundaire weg van Bolsward naar Nijland en het
naastliggende fietspad. Routecoördinator Bolsward Edwin
Stevens: “die situatie was onoverzichtelijk en werd daarmee
te gevaarlijk. We zijn blij dat we hiervoor medewerking
krijgen van de voetbalvereniging Nijland”.
Vanaf de A7 word je naar een parkeerterrein en een weiland
net buiten Nijland geleid om daar de auto te parkeren.
Vandaar kun je naar de start fietsen, een warming-up van
ongeveer 3 km. Wel bestaat de mogelijkheid om fietsers af te
zetten (‘in tút en derút’) op de rotonde Kloosterlaan vlak vóór
Bolsward.

Hulpverlening
Om jullie een onvergetelijke dag te bezorgen zijn er veel vrijwilligers
actief. EHBO, het Rode Kruis en de rijwielherstellers bieden hulp waar
dat nodig is. Coördinator hulpverlening Sietse la Roi: “Dit jaar zijn er
alleen nog vaste EHBO-posten in de plaatsen waar gestempeld wordt,
in Oude Leije en in Winsum. Op de route rijden EHBO- en Rode
Kruisauto’s”.
Daarnaast zijn er, zoals we al jaren gewend zijn, de rijwielherstellers.
Aansturing vindt plaats in het verbindingscentrum dat speciaal voor dit doel wordt ingericht in
het elfstedengebouw in Bolsward. Ambtelijk secretaris Gerie van der Beek: “Op de
stempelkaart staat het telefoonnummer dat je kunt bellen als je hulp nodig hebt. Wij zorgen er
dan voor dat het dichtstbijzijnde voertuig naar je toe komt”.

Parkeren (2)
Veel mensen willen ’s middags hun fietshelden bij de finish
aanmoedigen. Voor de niet-deelnemers hebben we daarom een
parkeerterrein ingericht aan de Twibaksdyk, tegenover
transportbedrijf Lootsma. Vanaf de provinciale weg N359
(Leeuwarden/Lemmer) word je door vrijwilligers van sc
Bolsward naar het parkeerterrein geleid. Vandaar is het nog
ongeveer 300 meter naar het finishterrein aan de Gysbert
Japicxlaan. Wij zijn erg blij dat sc Bolsward ons hiermee willen
helpen.

Startschot door Maarten van der Weijden
Wij zijn blij en trots dat we Olympisch- en wereldkampioen lange
afstandszwemmen Maarten van der Weijden bereid hebben gevonden om
de eerste groep te starten. Maarten zal dat Pinkstermaandag om 5.00
uur doen. Voorzitter Stephan Rekker: “De kans is groot dat hij daarna
meteen het water induikt, om zich verder voor te bereiden op de
elfstedenzwemtocht. Maarten zal namelijk op 18, 19 en 20 augustus
2018 de elf steden zwemmend bedwingen. Zijn doel is om daarmee
zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Hij nodigt jou uit
om een stuk mee te zwemmen en je daarvoor ook te laten sponseren”.
De eerste groep werd vorig jaar weggeschoten door
de Commissaris van de Koning de heer Arno Brok

Wijziging bestuur
Nieuw in het bestuur is Johannes Hazenberg. Hij heeft de portefeuille logistieke zaken. Dat
omvat alles wat te maken heeft met bevoorrading, eten en drinken, sanitaire voorzieningen
etc. Johannes: “een geweldig evenement, een mooie club om daar onderdeel van uit te
maken. Ik ha der nocht oan”. Johannes is geen onbekende, want hij was al betrokken bij de
soepverstrekking tijdens de doorkomst in Bolsward. Hij woont in Easterein, is 27 jaar en in het
dagelijks leven leerkracht in het basisonderwijs.

Vlaggen in Bolsward
Ter verhoging van de feestvreugde en omdat we in het jaar van de
Culturele Hoofdstad van Europa zitten, hebben we besloten elk
huishouden en elk bedrijf in Bolsward een elfstedenvlag aan te bieden. We
roepen op om allemaal de vlag uit te steken in het Pinksterweekend. Dat
moet mooie plaatjes opleveren.
En vergeet niet dat op 12 en 13 augustus de Binck Bank Tour Bolsward
aandoet. Als alle Bolswarders dan ook de vlag uitsteken dan zien ruim
50 miljoen mensen in 150 landen hoe wij een fietswedstrijd omarmen.

Aantal jubilarissen
Er zijn dit jaar 7 mensen die de elfstedentocht voor de 50ste keer fietsen. Er is 1 persoon die
voor de 60ste keer meedoet. Coördinator Finish Jan Ludema: “Deze jubilarissen zetten we apart
in het zonnetje. Net buiten de finishtent hebben we een podium, waar we dat gaan doen”.
Net als voor degenen die 10, 20, 30 en 40 keer meegedaan hebben krijgen zij een speciaal
aandenken.

De MINI
De 46ste MINI-Fietselfstedentocht wordt traditiegetrouw
op Pinksterzaterdag georganiseerd. Het is een tocht voor
het gehele gezin, jong en oud van 40 km. De route is dit
jaar vanuit Bolsward naar Hartwerd, de Kliuw, Wommels,
Easterein, Iens, Rien, Lytsewierrum, Reahûs, Nijland en
weer terug naar Bolsward. Organisatoren Bert Altenburg
en Age Boskma: “een heel leuke tocht, een geweldige
sfeer en een mooie opwarmer voor Pinkstermaandag”.
In tegenstelling tot de ‘grote’ elfstedentocht zijn
deelnemers op fietsen met trapondersteuning bij deze
tocht wel van harte welkom.

Etalagewedstrijd
Vanaf 1 mei zie je in verschillende etalages foto’s over
de fietselfstedentocht. We vragen aan de winkeliers
om hun etalage aan te kleden in de sfeer van de
fietselfstedentocht. Penningmeester Mark Brouwer:
“Voor de drie mooiste etalages h ebben we een prijsje.
Die reiken we uit op de laatste bestuursvergadering op
Pinksterzondag 20 mei vanaf 17.00 uur in de Groene
Weide”. Jij bent daar ook van harte welkom.

Tot slot
“Bolsward bruist” in het Pinksterweekend. Er is veel te doen en te zien. Van ‘Tsjillen in de
sloep’ op vrijdagavond, de wielerronde op Pinksterzaterdagavond, de ultraloop op
Pinksterzaterdag en Pinksterzondag, de stepelfstedentocht op Pinksterzondag. Dat alles wordt
omlijst door activiteiten in de binnenstad en veel muziek. Beleef het mee. Iedereen is van
harte welkom.

